APSTIPRINĀTS
Iepirkumu komisijas sēdē
2012.gada 9.novembrī
Protokols Nr.2
Grozījumi
atklāta konkursa „Tehniskās dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība Jelgavas
Tehnikuma rekonstrukcijai” identifikācijas Nr. JT 2012/5, nolikumā

1. Grozīt nolikuma 1.3. punktu un izteikt šādā redakcijā:
1.3. Pasūtītājs un tā rekvizīti, kontaktinformācija
Jelgavas Tehnikums
Reģ. Nr. 90000041031
Adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 37, Jelgava, LV-3001
Tel. Nr. +371 63025605
Faksa Nr.: +371 63025605
Mājas lapas adrese: www.jelgavastehnikums.lv
Kontaktpersona Normunds Osīts:
Kontakttālrunis: +371 26131995
E-pasts: sekretare_jav@apollo.lv

2. Grozīt nolikuma 1.7.1.punktu un izteikt šādā redakcijā:
1.7.1. Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2012.gada 3.decembrim plkst. 15.00, darba
laikā (darba dienās plkst. 8:00 – 15:00) Jelgavas Tehnikumā, Pulkveža Oskara Kalpaka ielā
37, Jelgavā, 2.stāvā, 201.kabinetā, iesniedzot personīgi, atsūtot pa pastu, vai kurjerpastu. Pasta
sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā noteiktajā adresē līdz augstāk minētajam termiņam.
Ja piedāvājums nav noformēts tā, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz
piedāvājumu atvēršanas brīdim, tad komisija neatbild par to, ka informācija būs pieejama līdz
pretendentu piedāvājumu atvēršanai. Ja piedāvājums iesniegts pēc norādītā piedāvājumu
iesniegšanas termiņa beigām, tad tas tiek atgriezts atpakaļ iesniedzējam neatvērts. Iesniegto
piedāvājumu Pretendents var atsaukt un grozīt tikai līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa
beigām.
3. Grozīt nolikuma 1.9.1.3.punktu un izteikt šādā redakcijā:
1.9.1.3. atzīme „Piedāvājums atklātam konkursam „Tehniskās dokumentācijas izstrāde un
autoruzraudzība Jelgavas tehnikuma rekonstrukcijai”, iepirkuma identifikācijas Nr. JT 2012/5,
Neatvērt līdz piedāvājumu atvēršanas sanāksmei 2012.gada 3.decembra plkst.15.00”.
4. Grozīt nolikuma 2.1.2. punktu un izteikt šādā redakcijā:
2.1.2.Nolikuma 2.1.1. punktā noteiktās tehniskās dokumentācijas (būvprojektu)
iesniegšanas termiņš tiek noteikts 2013.gada 1.marts (t.sk., izskatīts Jelgavas pilsētas
domes Būvvaldē). Ar tehniskās dokumentācijas izstrādi saistīto pakalpojumu
(autoruzraudzības) veikšanas termiņš - būvdarbu veicēja piedāvātais darbu izpildes
termiņš, bet ne vēlāk kā 2015.gada 31.augusts.
5. Grozīt nolikuma 2.1.3. punktu un izteikt šādā redakcijā:
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2.1.3. Pretendentam jāiesniedz piedāvājums par visu iepirkuma nolikuma 2.1.1.punktā
noteikto darbu apjomu.
6. Papildināt nolikuma 3.6.2.punktu ar 3.6.2.1. punktu un izteikt šādā redakcijā:
3.6.2.1. No 3.6.2. punktā minētajiem pēdējo triju gadu laikā veiktajiem objektiem vismaz 1
(vienam) šajā punktā norādītajam projektam veikta autoruzraudzība.
7. Papildināt nolikuma 3.6. punktu ar 3.6.5.; 3.6.6.; 3.6.7. un 3.6.8. punktiem un izteikt šādā
redakcijā:
3.6.5. Pretendentam jānodrošina kvalificētu tehnologu piesaiste, kuri izstrādās tehniskā
projekta tehnoloģisko daļu:
- ēdienu gatavošanas laboratorijai un ēdināšanas bloka virtuvei;
- autotransporta mācību laboratorijai;
- būvdarbu laboratorijai;
- kokizstrādājumu laboratorijai;
- informācijas komunikāciju tehnoloģiju laboratorijai;
- elektrotehnikas laboratorijai;

3.6.6. Pretendentam jāpierāda speciālistu kvalifikācija ar atbilstošiem dokumentiem (CV un
izglītības apliecinošiem dokumentiem vai sertifikātiem attiecīgajā jomā).
3.6.7. Pretendentam ir pieejami finanšu resursi līguma izpildei vismaz 50% (piecdesmit
procenti) apmērā no cenas par piedāvājumā norādīto darbu izpildi.
3.6.8. Pretendents savā profesionālajā darbībā ir ieviesis kvalitātes vadības sistēmu atbilstoši
ISO 9001:2000, citai kvalitātes vadības sistēmai vai ieviesis citus kvalitātes vadības
nodrošināšanas pasākumus.

8. Papildināt nolikuma 4.1. punktu ar 4.1.10. ; 4.1.11. un 4.1.12. punktiem un izteikt šādā
redakcijā:
4.1.10. Jāiesniedz 3.6.5. punktā noteikto speciālistu kvalifikācijas apstiprinošo dokumentu
kopijas (CV un izglītības apliecinošiem dokumentiem vai sertifikātiem attiecīgajā jomā).

4.1.11. Bankas izziņa (oriģināls) adresēta Pasūtītājam, izsniegta ne agrāk kā 2 (divas) nedēļas
pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām, kas apliecina, ka pretendentam ir pieejami
finanšu līdzekļi nolikuma 3.6.7.punktā norādītajā apmērā, vai bankas apliecinājums
(oriģināls), kas apliecina, ka pretendentam ir piešķirta kredītlīnija saimnieciskās darbības
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veikšanai un neizmantotās kredītlīnijas daļas apjoms ir ne mazāks par nolikuma 3.6.7.punktā
norādīto apjomu.
4.1.12.Pretendentam izsniegts spēkā esošā kvalitātes vadības atbilstības sertifikāta kopija vai
detalizēts (norādot atbilstošajai kvalitātes vadības sistēmai izvirzītās prasības un to
nodrošināšanai piemērojamos pasākumus uzņēmumā) kvalitātes vadības sistēmas apraksts,
kas pierāda pretendenta atbilstību nolikuma 3.6.8.punktā noteiktajām prasībām.

9. Grozīt nolikuma 4.2.5. punktu un izteikt šādā redakcijā:
4.2.5. Darbu izpildes kalendārais grafiks. Kalendārais grafiks jāsastāda nedēļās par katru
darba veidu, kādas norādītas nolikuma 1.Pielikumā „Tehniskā specifikācija”. Kalendārajā
grafikā katram darbu veidam jānorāda darba uzsākšanas laiks un darba pabeigšanas laiks.
Darba uzsākšanas un darba pabeigšanas laiks jānorāda ar konkrētu mēneša dienu – piemēram,
kalendārā grafika otrā mēneša 20. datums. To var uzrādīt kā grafikā, tā ar skaitļiem pirms
katra darba veida: sākums kalendārā grafika otrā mēneša 20. datumā, nobeigums kalendārā
grafika trešā mēneša 28. datumā.

10. Grozīt nolikuma 4.pielikuma „Tehniskais – Finanšu piedāvājums” otro teikumu un izteikt
šādā redakcijā:
Apliecinām, ka būvprojekts tiks izstrādāts un nodots Pasūtītājam ne vēlāk kā līdz 2013.
gada 1.martam.

11. Grozīt nolikuma 5.pielikuma „Projektēšanas līgums” 3.punkta „Projekta darbu izpilde”
3.8. punktu un izteikt šādā redakcijā:
3.8.Izpildītājs šajā līgumā noteiktos darbus veic atbilstoši piedāvājumā iesniegtajam
kalendārajam grafikam (Nolikuma 4.2.5.punkts) un nodot Pasūtītājam Jelgavas pilsētas
domes administrācijas Būvvaldē izskatītu tehnisko projektu līdz 2013. gada 1.martam. Par
izpildītajiem darbiem Puses paraksta darbu pieņemšanas – nodošanas aktu.

12. Grozīt nolikuma 5.pielikuma „Projektēšanas līgums” 9.punkta „Līguma laušanas kārtība”
9.1. punktu un izteikt šādā redakcijā:
9.1.Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji lauzt Līgumu, ja:
9.1.1. Izpildītājs neizpilda savas saistības, pieļaujot rupju Līguma pārkāpumu. Par rupju
pārkāpumu šī Līguma ietvaros tiek uzskatīts:
• ļaunprātīgs Līguma pārkāpums (tīšs pārkāpums);
• jebkādu projektēšanai nepieciešamo licenču zaudējums;
9.1.2. Izpildītājs savas vai apakšuzņēmēju vainas dēļ nokavē darbu nodošanas termiņu vairāk
kā 10 (desmit) kalendārās dienas, un par termiņa pagarināšanu starp Pusēm nav
noslēgta atsevišķa rakstiska vienošanās saskaņā ar Līguma 5.4. punktu;
9.1.3. Projekta kvalitāte neatbilst Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem
un/vai Pasūtītāja prasībām;
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9.1.4. Pasūtītājam ir augstākstāvošas iestādes rīkojums par līguma pārtraukšanu.
9.1.5. Izpildītājs kavē atbilstoši konkursa piedāvājumā iesniegtajam kalendārajam grafikam
(Nolikuma 4.2.5.punkts) vienu vai vairākus darbus, un pēc pasūtītāja rakstiska brīdinājuma
izpildītājs 10 (desmit) kalendāro dienu laikā nav novērsis kavējumu vai kavējumus par
kalendārajā grafikā norādītiem darbiem;
Grozīt nolikuma 1.pielikuma „Tehniskā specifikācija” Tehniskā projekta nepieciešamās
sadaļas 5.punktu „Ekonomiskā daļa ” un izteikt šādā redakcijā:
5. Ekonomikas daļa:
5.1.Būvdarbu apjomu saraksts;
5.2. Izmaksu aprēķins- tāmes;
5.3. Aktualizēts izmaksu aprēķins – tāmes iepriekš saskaņotajiem projektiem („Jelgavas
Amatniecības vidusskolas infrastruktūras uzlabošana un mācību aprīkojuma
modernizācija
izglītības
programmās
„Autotransports”,
„Būvdarbi”,
„Kokizstrādājumu izgatavošana” ” un „Jelgavas Amatniecības vidusskolas dienesta
viesnīcas rekonstrukcija”
5.4.Darbu organizēšanas projekta sadaļa.

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs
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